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Protokoll Arsmö te med Svensk fö rening fö r Cariologi
Tisdag den 21 augusti 2012
Lokal: Grand Hotell, Lund
§1
Pia Garbre öppnande årsmötet
§2
Årsmötets befanns stadgeenligt utlyst
§3
Dagordningen godkändes med tilläggen § 15 Kariesindex och § 16 Erosionsindex
§4
Till justeringspersoner utsåga Karin Sunnegård-Grönberg och Ulrika Funegård.
§5
Pia Gabre redogjorde för protokollet från årsmöte 2011 och informerade att §10 och §13
under detta årsmöte är punkter som kommer från årsmötet 2011.
§6
Pia Gabre läste upp styrelsens verksamhetsberättelse 2011 vilken sedan lades till
handlingarna.
§7
Kerstin Wennerholm gick igenom den ekonomiska berättelsen och redogjorde grundligt för de
frågor som föreningen fått från revisorerna. De flesta frågetecknen berodde på att kostnader
hamnat på fel sida av årsskiftet. Den ingående balansen för 2012 var 226 000:-. Berättelsen
lades till handlingarna.
En relativt stor utgift är kostnader för styrelsen vid årskonferens och Riksstämman. Kerstin
föreslog att föreningen bara skall betala för styrelsen vid årskonferens/årsmöte och inte vid
Riksstämman. Mötet beslöt så.
§8
Revisorerna redogjorde för revisionsberättelse 2011 och mötet beslöt att på revisorernas
förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
§9
Kassören redogjorde för medlemsavgiften. Det fanns 2 problem, dels att det är administrativt
svårt att hantera flerårsbetalningar och dels att avgiften är väldigt låg och därmed gör
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föreningens ekonomi känslig. Kerstins förslag var att bara tillåta 1-års inbetalningar samt att
höja medlemsavgiften till 200:-/år.
Mötet beslöt att från och med 2013 höja medlemsavgiften till 200:-/år samt att bara tillåta 1årsbetalningar.
§ 10
Medlemskap och representation i EFCD European Federation of Conservative Dentistry.
Styrelsen föreslog med hänvisning till det låga intresset och den relativt stora kostnaden att
föreningen skall utträda ur EFCD. (Bilaga 1)
Mötet beslöt att föreningen utträder ur EFCD och uppdrog åt styrelsen att effektuera beslutet.
§ 11
Ordföreanden redogjorde för ett förslag till Certifieringstandläkare i Cariologi. (Bilaga 2)
Mötet beslöt att acceptera förslaget som det såg ut men att be det utbildningsråd som skall
tillsättas att revidera förslaget. Rådet skall också formulera övergångsbestämmelser för idag
verksamma övertandläkare i Cariologi och andra med likartade arbetsuppgifter och
kompetens. De olika förslagen skall anslås på hemsidan. Vidare beslöt mötet att styrelsen
skall utse det första utbildningsrådet.
§ 12
Föreningen delar varje år ut stipendier till någon som genomfört studier i Cariologi. Under
2012 är det Umeåfakulteten som utser vem/vilka som skall få stipendiet. Det delas ut i
samband med Riksstämman.
§ 13
Mötet beslöt att de förslag till ändringar av stadgarna som beslutades under årsmötet 2011
fastställdes. (Bilaga 3)
§ 14
Ämneskonferensen 2013 arrangeras av Göteborgsfakulteten. Förslaget är att den kommer att
äga rum den 19-21 augusti och på Nya Varvet. Den 3:e dagen är i form av kursdag.
Mötet godkände upplägget.
§ 15
Förra årsmötet hade gett styrelsen i uppdrag att utreda ett gemensamt kariesindex. Efter
diskussioner beslöt mötet att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med frågan och vid nästa
årsmöte ha ett förslag.
§ 16
Dan Ericson redogjorde för behovet av ett erosionsindex. Mötet diskuterade frågan och beslöt
uppdra till styrelsen att arbeta med frågan och till nästa årsmöte komma med förslag.
§ 14
Ordföranden tackade Malmöfakulteten för ett trevligt och väl genomfört arrangemang
avslutade därefter årsmötet.
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